
Hoofdstuk 10 

 

De verzoening van de Heer 

 

1. En zie, luister, begrijp en versta goed wat de eeuwige Liefde zei en deed. Toen de goede, heilige 

Vader Zijn zeer ernstige toespraak beëindigd had, waarin Hij genade voor recht aankondigde en de 

overtreders van de wet van de onbegrijpelijk grote genade en van de dood van de zonde met een 

strafgericht dreigde, werd de eeuwige Liefde tot in het diepst van Haar hart dat vol erbarming was 

geroerd en weende voor de tweede maal tranen van medelijden en tranen van de innigste vreugde en 

zalige verrukking over de grote, alles ontziende genade van de zo onvoorstelbaar goede en 

allerheiligste Vader en sprak, terwijl Zij tot in het diepst van Haar wezen ontroerd was tot Adam en 

Eva: 

2. "Adam, je hebt nu het afschuwelijke gericht van God voor je ogen voorbij zien trekken en Eva zag 

en ondervond het door jou; nu echter wil Ik ook haar de ogen en oren openen en zij zal in heel de 

toekomst met eigen ogen zien en met open oren horen, wat de Godheid in Haar richtende gramschap 

deed en wat daarop de eeuwige Liefde in Haar onbegrensde erbarming deed; en dat zullen ook allen 

zien die uit haar zullen voortkomen gelijk aan het aantal sterren aan de hemel en de hoeveelheid gras 

op aarde en de hoeveelheid zand in de zee, die oneindig is. 

3. En de wet heb Ik jou in je hart gegrift, zoals jij het ook in het hart van Eva moet prenten; en het 

teken dat jullie en allen die je zullen volgen zal waarschuwen voor Gods gericht wegens jullie zonde, 

zal zijn dat Ik hier en daar bergen laat ontstaan, die afwisselend tot aan het einde der tijden zullen 

branden en Ik wil de bliksem achterlaten, die je zal waarschuwen voor de toekomstige vernietiging en 

de altijd daarop volgende donder, die je altijd met klem de naam van de grote en sterke God zal 

verkondigen, indien jullie Hem ooit zouden of konden vergeten. 

4. En de tranen van medelijden en die van grote vreugde over de genade van de heilige Vader heb Ik 

als een eeuwig teken van een nieuwe schepping rondom in de wijde ruimten van de hemel opgesteld 

en ze zullen jullie iedere nacht op aarde beschijnen en zullen je verkwikken in de avondschemering 

van het leven en zullen je de aanbrekende dag aankondigen. 

5. En kijk nu op naar de hemel; zij schijnen in veelvoudige ordening en in veelvoudige pracht, - die 

met roodachtig licht als teken van Mijn medelijden en die met wit licht als teken van de vreugde om 

de grote genade van de zeer heilige en boven alles goede Vader. En die zacht wit glanzende brede 

baan die over de sterren van het medelijden en van de vreugde loopt, bestaat eveneens uit sterren uit de 

voortijd, ontstaan door de tranen van de Liefde, die toen reeds mededogen had met de gevallen 

geesten; die baan is midden door de uitgestrekte ruimten getrokken en zal jullie dienen als teken van 

het eeuwige, heilige verbond tussen de eeuwige Liefde, die jullie en alles wat er is in het bestaan riep 

en de alles volgens Haar heiligheid richtende Godheid. 

6. En kijk nu hierheen, Adam en ook jij, Eva, in Mijn linkeroog, dat boven Mijn hart tegenover je 

rechteroog je mild en vol genade stralend aankijkt, - zie, er hangt nog één traan aan zijn wimper en zie, 

deze traan is groter dan alle tranen die reeds uit deze ogen voor jullie gevloeid zijn! 

7. Daar waar die grote baan aan de wijde hemel gedeeld schijnt, kijk daar met graagte naar en wees 

altijd dank. baar en diep geroerd, zo vaak als jullie daarheen zullen kijken; want die plek zal voor jullie 

en ook voor de gehele schepping te eeuwigen dage dienen als een blijvend teken van je breuk van 

trouw aan Mij en Mijn toenmalige breuk met de heiligheid van God uit barmhartigheid tegenover 

jullie, en de baan zal je op het punt waar zij weer als aaneen geknoopt verschijnt, herinneren aan de 

machtige bemiddeling van de eeuwige Liefde, die Ik al sinds eeuwigheid her ben, aan de bemiddeling 

tussen de onaantastbare heiligheid van God en jullie, die trouweloos gezondigd hebben voor het 



aangezicht van Zijn onbegrensde heiligheid. 

8. En zie nu, vandaar deze traan en daar is de plaats van haar ontstaan! 

9. En deze traan zal voor jullie en voor je nakomelingen eens opgaan als een mooie morgenster die alle 

volkeren van de aarde zal verlichten, die jullie in de tijd der tijden met rouwende en treurende 

voetstappen zullen volgen en die zal nog van tevoren de stinkende drek van de zonde van de aarde 

afwassen en zal je tranen en bittere klachten van rouwen verdriet reinigen van het vuil van de slang. 

10. En kijk nog één keer hierheen: 

deze traan wil Ik laten vallen op een nog witte bloem van deze struik tussen de twee reeds bevruchte 

bloemen van Eva, en uit haar zal eens een reine vrouw opbloeien, die de kop van de slang zal 

vertrappen. En de slang zal haar weliswaar ook in haar hiel bijten, maar het gif zal haar geen kwaad 

doen; en uit haar zal voortkomen, wat er nu voor jullie is, een fraaie morgenster voor alle volkeren der 

aarde die van goede wil zijn en het eeuwige gericht voor alle weerspannige kinderen van de slang! 

11. En de geesten uit de schoot van de heiligheid van de Vader zullen belichaamd op aarde neerdalen 

en zullen aan je kinderen de grote tijd verkondigen en de wijze van aankomst van Hem, die nu voor je 

staat en die jullie nu nog horen en zien en voortaan niet meer zullen horen en zien tot aan de beloofde 

komst, volgens de toezegging van de heilige Vader door Mij als de eeuwige Liefde in Hem. 

12. En nu hebben jullie alles vernomen, wat je moet weten om Mijn zegen te ontvangen! 

13. En wees dan aldus gezegend 

door de hand van de macht en door de hand van de kracht van de eeuwige Liefde van de heilige Vader 

en de kracht van de Geest, die heilig is uit Ons beiden, en bevrucht en vermeerder je en vul de aarde 

met de levende vrucht van deze zegen! 

14. En zo dikwijls jullie elkaar zullen benaderen vanwege deze zegen, offer dan altijd van tevoren je 

harten aan Mij! Als jullie dit achterwege zouden laten, dan zal de slang, die nog leeft en ook eeuwig in 

de gramschap van de Godheid zal leven, de vrucht in je bederven en jij, Eva en allen van jouw 

geslacht zullen in plaats van een vrucht van zegen een vrucht van verderf ter wereld brengen. En deze 

zullen de kinderen van de zegen en van het licht in groten getale te gronde richten en aan hun woede 

en hun razernij zal geen einde komen; en zo zullen jullie de zonde als erfenis op allen laten overgaan 

en je schuld zal zichtbaar worden tot aan de grote tijd der tijden en ook daarna. 

15. En dit offeren van jullie harten aan de zegen van Mijn genade is je gegeven als een heilige dienst, 

die je altijd verplicht bent voor Mij te houden ter wille van Mijn zegen, zo vaak jullie elkaar 

benaderen. Laat dit nieuwe en gemakkelijke gebod dat jullie zojuist uit Mijn mond vernomen hebben, 

de eerste kerk zijn, die Ik voor je sticht ter Mijner nagedachtenis en die je de daden van de erbarmende 

Liefde dankbaar laat herinneren en jullie terugvoert naar de heilige vrees voor God! 

16. Ik zal van boven een geest zonder zonden met een vlammend zwaard in zijn hand naar je 

toesturen, zodat hij jullie kan leiden en je de gehele aarde kan tonen van het ene uiteinde tot het 

andere; en hij zal jullie de dwalingen van de wereld verklaren, maar je ook tuchtigen als jullie zouden 

afwijken van Mijn wegen. 

17. Dit alles zegt de eeuwige Liefde tegen jullie in naam van de heilige Vader, amen." 

 


